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กราบนมัสการพระคุณเจา มหาเถระและเถระ 
กราบเรียน  ทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ ทานผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คณาจารยและทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน 

[๑. ความนํา] 

ผมรูสึกยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดรับเกียรติจากคณะผูจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “๖๐๐ 
ปติโลกราชากับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรลานนาในยุคปจจุบัน” ใหมาบรรยายเรื่อง 
“ความสําคัญของรัชกาลพระญาติโลกราชในประวัติศาสตรลานนา” ในเชาวันนี้ การไดรับเชิญมา
ในโอกาสนี้ก็นับวา เปนเรื่องแปลกไมนอย เพราะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ผมไดรับเชิญจากมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ใหไปบรรยายเรื่อง “ความสําคัญของรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในประวัตศิาสตร
ไทย” เนื่องในโอกาสที่รําลึกถึงการสวรรคตครบ ๕๐๐ ปของพระมหากษัตริยผูย่ิงใหญแหง
ราชอาณาจักรอโยธยา สําหรับในโอกาสนี้ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมก็ไดจัดประชุมข้ึนเพ่ือ
รําลึกถึงปประสูติพระญาติลกราชครบ ๖๐๐ ป เพราะพระองคประสูติใน พ.ศ. ๑๙๕๒ ถาลานนา
เปนรัฐเอกราช พระญาติลกราชก็คงไดรับยกยองใหเปนพระมหากษัตริยที่โดดเดนพระองคหนึ่งใน
ประวัติศาสตรชาติลานนาทีเดียว เปนที่นาเสียดายที่ ประวัติศาสตรชาติไทยที่เรียนรูอยูบัดนี้ สราง
ข้ึนมาจากแกนของประวัติศาสตรสุโขทัย – อยุธยา – ธนบุรีรัตนโกสินทร และยังเปนการเรียนรู
เรื่องราวของแผนดินไทยในแนวด่ิงมากกวาจะเปนการเรียนรูในแนวระนาบเพ่ือใหเห็นปริทรรรศน
ของพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยทั้งชาติอยางแทจริง ในฐานะนักประวัติศาสตร ผมเห็น
วา ประวัติศาสตรลานนามีความสําคัญเกินกวาที่ใครจะโยนใหเปนประวัติศาสตรทองถิ่น (ซึ่งใน
ความเขาใจของวิชาการตะวันตกแลว คือ เรื่องราวของชุมชนเล็กๆ เทานั้นและใกลรวมสมัย
เทานั้น) เพราะลานนาเปนแองอารยธรรมที่มีเอกลักษณมาหลายรอยป 

การมาบรรยายในครั้งนี้ ผมตองขอออกตัววา แมผมจะรับอาสาสอนประวัติศาสตรลานนา
ที่คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะไมตองการใหประวัติศาสตรลานนาถูกลืมใน
                                                
๑ บรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “๖๐๐ ป ติโลกราชากับมิติทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรลานนาในปจจุบัน” ณ หองประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒   



 ๒ 

มหาวิทยาลัยสวนกลาง ผมมีความรูเรื่องราวเก่ียวกับลานนาในดานตางๆ เพียงผิวเผิน ที่
จําเปนตองกลาวอยางนั้น ก็ดวยเหตุที่ไมสามารถอานเอกสารลายมือเขียนตนฉบับไดเอง ตอง
พ่ึงพางานถายถอดเอกสารเปนอักขระไทยกลางเสียกอน ผมคิดวา ผมชอบประวัติศาสตรลานนา
มากทีเดียว อยากเลาใหฟงวา ผมมีกําหนดสอนวิชาประวัติศาสตรลานนาเปนครั้งสุดทายกอนออก
จากราชการเมื่อภาคการศึกษาที่แลว แตในภาคการศึกษาปจจุบันก็ยังตองสอนอยูอีก เหตุเพราะมี
นักศึกษาผูหนึ่งซึ่งเรียนประวัติศาสตรสุโขทัยไดดีมาก บอกวา เขาอยากเรียนตั้งแตภาคการศึกษา
กอน แตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากตารางสอบชนกัน เมื่อนักศึกษาบอกวา อยาก
เรียน แมมีเพียงคนเดียว ผมก็เปดสอนให ผมหยิบเรื่องนี้มาเลาใหฟง เพ่ือบอกวา หนาที่หลักของ
การศึกษาประวัติศาสตรลานนาเปนของสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เชียงใหมตองชวยกันอยาง
จริงจัง 

[๒. ขอสังเกตเรื่องพระนามติลกราช] 

 ผมขอเริ่มตนจากขอสังเกตวา คณะผูจัดการประชุมครั้งนี้ไดตั้งหัวขอวา “๖๐๐ ป ติโลก
ราชากับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรลานนาในปจจุบัน” ทานทั้งหลายคงทราบวา พระนาม
เดิมของพระองคคือ เจาลก เมื่อเสด็จข้ึนครองราชยนั้น คัมภีร ชินกาลมาลีปกรณ ซึ่งเปนเอกสาร
รวมสมัยเชียงใหม (พ.ศ. ๒๐๖๐-๒๐๗๐) บรรยายวา  

“เมื่อพระเจาดิสลวงลับไปแลว พระราชบุตรของพระองคพระนามวา ติลกราช 
ประสูติปฉลู ไดรับราชาภิเษกในนครเชียงใหมราชานีในประกา ขณะที่พระองคมี
พระชนมายุได ๓๒ ป พระเจาติลกทรงประกอบดวยความกลาหาญ รุงเรืองดวย
กําลัง ความเพียรบากบ่ันพระปญญาเฉียบแหลม รูจักประโยชนตนประโยชนทาน 
มีศรัทธาทรงเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา ประกอบดวย พระปรีชาลึกซึ้ง ตั้งแต
ไดรับราชาภิเษกแลว มีพระนามปรากฏไปทั่วทุกแหงวา พระเจาสิริธรรมจักร
ติลกราชาธิราช” 

  ในที่นี้จะเห็นวา พระรัตนปญญาเถระ ไดใชพระนาม “ติลกราชาธิราช” เพราะทานอยูหาง
จากรัชกาลดังกลาวไมไกลนัก คําวา “ติลก” แปลวา เครื่องหมายที่เจิมไวที่หนาผาก หรือ เปนยอด 
เชน ในสรอยนามกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมีตอนหนึ่งวา “ดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย” ดังนั้น 
“ติลกราชาธิราช” จึงหมายถึง พระราชาธิราชผูทรงเปนยอด ตรงกับ king of kings ใน
ภาษาอังกฤษ ในเอกสารรวมสมัย เชน จารึกบานหวยทรายขานพระนามพระองควา “มหาราช” 
คําวา มหาราช เปนสมัญญากษัตริยเชียงใหมมากอนหนานี้แลว เชนที่ปรากฏในจารึกพอนมไสดํา



 ๓ 

ของสุโขทัย ซึ่งใชขานพระนามพระญาสองแสนนา (พระญากือนา) เอกสารชั้นหลังที่พวกเราอาน
กัน คือ  ราชวงศปกรณเชียงใหม กลับเรียกพระองควา “ติโลกราช” อาจเปนเพราะตั้งใจไมให
นอยหนาพระเจาแผนดินพระนครศรีอโยธยา คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ หรือ เปนเพราะมา
ตั้งสมัญญานามกันภายหลัง คําวา ติโลก (ปาลี) หรือ ไตรโลก (สันสกฤต) มีความหมายอยาง
เดียวกันในวรรณกรรมพุทธศาสนา นั่นคือ พระพุทธองคผูเปนที่พ่ึงแหงโลกสามในการที่จะพา
เวไนยสัตวขามวัฏสงสาร อยางไรก็ตาม หากตองการใหถูกตองตามหลักฐานประวัติศาสตรตอง
เรียกพระนามวา ติลกราชาธิราช หรือ ติลกมหาราช แมฟงไมคุนก็ตาม ทานรัตนปญญาเถระเอา 
“ราชาธิราช” มาใชแทน “มหาราช” ซึ่งความหมายเหมือนกัน นั่นคือ “พระราชาผูย่ิงใหญกวาราชา
ทั้งหลาย” มีขอที่ผมควรนํามากลาวไวอยางหนึ่ง พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ เรียก
ติลกมหาราช วา “มหาราชทาวลูก” ตรงกับเอกสารจีน “หมิงสือลู” ที่เรียกพระองคทานวา “ทาวเจา
ลู” หรือ ทาวเจาลูก ผมเห็นวา ทั้งเอกสารอโยธยาและเอกสารจึนเรียกถูกตอง ในสมัยโบราณมี
ธรรมเนียมทีจะไมเอยพระนามที่ลงในพระสุพรรณบัฏ หากแตเรียกพระนามกอนข้ึนครองราชย ใน
กรณีนี้ เจาลก ไดข้ึนครองราชยแลวก็จริง แตพระราชบิดายังมีพระชนมอยูดังนั้นจึงเหมือนมีเจา
เหนือหัวสองพระองค การที่เรียกติลกมหาราชวา “ทาวเจาลูก” ก็เพ่ือแสดงวา ทรงข้ึนเปนกษัตริย
ขณะที่พระญาสามฝงแกนยังมีพระชนมอยู แปลวา กษัตริยองคลูก แลวก็เลยเรียกติดปากกันมา 

[๓. หลักฐานเอกสารเก่ียวกับรัชกาลพระญาติลกมหาราช] 

  ในสมัย ๔๐-๕๐ ปกอน การอานหนังสือ พงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร 
(ชุม บุนนาค) ก็ดูเปนการเพียงพอแลวสําหรับคนทั่วไปที่จะไดเรียนรูเรื่องราวของลานนา แตใน
ปจจุบัน นักวิชาการในเชียงใหมทั้งที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันราชภัฎ
เชียงใหม ไดปริวรรตเอกสารชั้นตนออกมามาก เปดโอกาสใหนักประวัติศาสตรไดใชหลักฐาน
เอกสารที่หลากหลายอยางไมเคยมีมากอน คําถามแรกสุดคือ ความรูเก่ียวกับรัชกาลพระญาติลก
มหาราช มาจากแหลงใดบาง ดวยขอจํากัดในการอานเอกสารทางเหนือ ผมไดศึกษาจากหลักฐาน
เอกสารตอไปนี้ 

๑. ชินกาลมาลีปกรณ นักประวัติตาสตรคงตองถือวา เอกสารนี้มีความสําคัญที่สุดใน
บรรดาเอกสารเกาเก่ียวกับลานนา เพราะพระรัตนปญญารจนาข้ึนในสมัยที่เชียงใหมยังเปนเอก
ราช มีขอที่ควรสังเกตวา คัมภีรนี้แตงข้ึนตามรูปแบบคัมภีร มหาวงศ ของลังกา โครงสรางและ
แนวคิดหลักในการเลาเรื่องคือ พรรณนาความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาแลวสอดแทรกเรื่องทาง
โลกยเขาไป โดยเฉพาะอยางย่ิง เรื่องเลาเก่ียวกับพระมหากษัตริยผูทรงอุปถัมภศาสนาพุทธ ทาน



 ๔ 

ผูที่อานอยางวิเคราะหยอมทราบดีวา พระรัตนปญญาเถระตองการใหคัมภีรของทานเปน
พยานหลักฐานวา เชียงใหมและรัฐลานนาเปนทายาทสืบพระศาสนาตอจากลังกา แตสิ่งทีส่าํคัญย่ิง 
คือ ในการสืบทอดพระศาสนานั้น คณะสีหลนิกาย หรือ สํานักวัดปาแดงมหาวิหาร มีบทบาท
สําคัญที่สุด สวนที่เก่ียวกับราชวงศมังรายมีอยู ๑๐๐ หนา เลาเรื่องตั้งแตสมัยหริภุญไชยมาถึงพระ
เจาสามฝงแกน ๔๒ หนา เลาเรื่องตั้งแตรัชกาลพระญาติลกมหาราชถึงตนรัชกาลพระญาเกษเกลา 
๕๘ หนา แทที่จริงแลว ชินกาลมาลีปกรณ ไดทุมเทกําลังเพ่ือพรรณนาความสําเร็จของสงฆ
สํานักวัดวัดปาแดงหลวงในการแผพระพุทธศาสนาที่นํามาใหมจากลังกา 

เนี่องจากพระญาติลกมหาราชทรงใหความอุปถัมภสงฆคณะลังกาวงศแทนคณะรามัญ
วงศ พระองคจึงทรงไดรับการยกยองและกลาวขวัญถึงอยางมากมายในงานเขียนของพระรัตน
ปญญาและมูลศาสนาวัดปาแดง เหตุที่เปนเชนนี้เขาในทํานองวัดพ่ึงวังและวังก็พ่ึงวัดในการสราง
ความชอบธรรมแกกัน ผูอาน ชินกาลมาลีปกรณ ตองอานอยางระมัดระวัง เพราะผูรจนาถือวา 
จะไมพรรณนาเรื่องความสําเร็จทางโลกย (พระพุทธเจาไมใหพูดเรื่องที่ถูกมองวาเหลวไหล ยกเวน
เรื่องนั้นจะมีนัยแสดงคําสอน) และยอมหลีกเลี่ยวที่จะกลาวรายพระเจาแผนดินที่อุปถัมภคณะของ
ทานที่ผานประสบการณแบบลุมๆ ดอนๆ มาแตรัชกาลพระญาสามฝงแกน เจาเหนือหัว ผูทรง
อุปถัมภคณะรามัญวงศ (หรือ คณะวัดสวนดอก) มากกวา สําหรับผมแลว ชินกาลมาลีปกรณ ได
สรางความประหลาดใจใหมาก ในประเด็นที่วา นักประวัติศาสตรในสมัยหลังใหความสําคัญแกการ
ชําระพระไตรปฎกใน พ.ศ. ๒๐๒๐ ที่วัดโพธาราม ในปที่ ๔๓ แหงรัชกาล แตแทที่จริง หาไดกลาว
ไวเปนเรื่องใหญในรัชกาลทานไม หากไปกลาวไวเปนเรื่องพาดพิงถึงในรัชกาลพระญาหลานเธอ 
ชวนใหสงสัยวา ประเด็นนี้ไมไดเปนเรื่องสําคัญมากอยางที่คิดในสมัยพระญาติลกมหาราชเอง 
ศาสนวงศ อันเปนคัมภีรสําคัญของพมา ซึ่งกลาวถึงเรื่องตางๆ เก่ียวกับการพระศาสนาที่หริภุญ
ไชยและเชียงใหม ก็หาไดกลาวถึงการชําระพระไตรปฎกในสมัยพระญาติลกมหาราชไม ขอที่นา
คิดคือ เรื่องนี้ถูกหยิบยกเปนเรื่องสําคัญในคัมภีร สังคีติยวงศ ที่พระพิมลธรรมทรงรจนาเปน
ภาษาบาลี เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ทรงโปรดใหชําระพระไตรปฎกที่กรุงเทพฯ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ ทั้งนี้เพ่ือใหการชําระเห็นวา การชําระพระไตรปฎกเกิดข้ึนในแผนดินสยามถึง
สองครั้ง  

๒. ราชวงศปกรณเชียงใหม (หรือ ที่เรียกกันเปนอยางอ่ืน เชน ตํานาน ๑๕ ราชวงศ 
หรือ พ้ืนเชียงใหม) เอกสารนี้เปนงานเขียนฝายราชสํานัก ชื่อก็บงบอกวา เปนเรื่องราวของวงศ
กษัตริย ขอดีของราชวงศปกรณ ก็คือ แมมีหลายสํานวนคัดลอก แตโดยทั่วไปแลวแทบไมมีความ
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แตกตางกันเลย (ยกเวนสวนที่คัดลอกขาดตกบกพรองและอักขรวิธีเพ้ียนกันไปบาง) รายละเอียด
ในเอกสารนี้จะมีมากกวาใน ชินกาลมาลีปกรณ กระนั้นก็ตาม ความแตกตางในเรื่องปรัชกาลและ
การพรรณนาความตั้งแตกําเนิดวงศลาวจังกราชมาถึงรัชกาลพระญาสามฝงแกนแตกตางจาก ชิน
กาลมาลีปกรณ ไมนอย ซึ่งผูเขียนเคยพิสูจนวา  ชินกาลมาลีปกรณ มีความนาเชื่อถือสูงกวา 
สวนรัชกาลพระญาติลกมหาราช (พระยาติโลกราช) ราชวงศปกรณเชียงใหม ใหรายละเอียด
เหตุการณที่มีความถูกตองคอนขางมาก ซึ่งแสดงความตรงไปตรงมาของผูเรียบเรียงตํานาน
เก่ียวกับเหตุการณบางเรื่องที่พระรัตนปญญาจะไมมีวันกลาวถึงเลย เชน การแยงชิงราชบัลลังก
จากพระราชบิดา เปนตน ผูแตง ราชวงศปกรณเชียงใหม มีความซื่อสัตยในการที่จะยอมรับวา 
ลานนาในรัชกาลพระญาติลกมหาราชไดถวายเครื่องราชบรรณาการแกจักรพรรดิจีน (เจาลุมฟา) 
โดยเดิมเปนเมืองเล็ก แตเพราะความสําเร็จในการทําสงครามชนะไดเวียดทําใหไดรับการเลื่อน
ฐานะในสายตาของราชสํานักจีน อยางไรก็ตาม ราชวงศปกรณเชียงใหม ยังคงเปนงานเขียนที่
ตองการยกยองพระญาติลกมหาราชโดยเนนความเปนกษัตริยที่ยกยองกันในสมัยจารีต กลาวคือ 
เปนกษัตริยนักรบ และเห็นไดชัดวา ไดพยายามแกตางใหแกพระมหากษัตริยพระองคนี้ดวย
วิธีการอธิบายที่แยบยล ทั้งในสวนที่เก่ียวกับการแยงชิงราชสมบัติจากพระราชบิดา โดยโยน
ความผิดแกผูยุยง คือ สามเด็กยอย ตลอดจนความผิดพลาดตางๆ ที่พระองคไดกอในชวงครึ่งหลัง
ของรัชกาล  

๓. พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ  ในขณะที่ราชวงศปกรณ
เชียงใหมใหความสําคัญแกรัชกาลพระญาติลกมหาราชเปนอันมาก พระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์ก็ใหรายละเอียดเก่ียวกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอนขางมาก 
โดยเฉพาะเรื่อง การสงครามยาวนานนับสิบปกับลานนา รายละเอียดที่เปนประเด็นหลักสวนใหญ
สอดคลองกัน ยกเวนเรื่องสงครามตอนพระอินทราชาตองปนที่หนาผาก ซึ่งฝายลานนาวา เกิดข้ึน
ใน พ.ศ. ๒๐๐๐ ครั้งรบกันที่ลําปาง ในขณะที่ฝายอโยธยาบันทึกวา เกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๐๐๖ ในการ
รบปองกันเมืองสุโขทัยของฝายอโยธยา ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางลานนา-อโยธยา
นั้น พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ราชวงศปกรณเชียงใหม ตางจะไม
กลาวถึงเรื่องราวที่ทําใหกษัตริยฝายตนเสียหาย เพราะฉะนั้น จึงตองนําเอกสารทั้งสองฝายมา
เปรียบเทียบกันดู เพ่ือใหติดตามเรื่องไดดีข้ึน เชน พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ 
กลาววา ใน พ.ศ. ๒๐๐๕ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใหพระยากลาโหมไปตีเมืองสุโขทัย “ได
เมืองคืนดุจเกา” แตก็ไมมีที่ใดกอนหนานี้ที่ไดยอมรับวา เคยเสียเมืองสุโขทัยแกติลกมหาราชเลย 
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(ความจริงเอกสารลานนาวา ติลกมหาราชไดสุโขทัยใน พ.ศ. ๒๐๐๓) ในขณะเดียวกัน เอกสาร
ฝายลานนาจะไมกลาวถึงเหตุการณที่ทําใหเสียเกียรติยศของพระญาติลกมหาราช เชน ตอนเสีย
เมืองเชียงชื่น (เชลียง) เปนตน 

๔. ยวนพาย แมวรรณกรรมนี้ ซึ่งพระเบญจาพิศาล รอยกรองข้ึนเพ่ือยอพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจา และเปนงานฝายอยุธยา แตกลับเปนเอกสารที่ใหขอมูลดาน
ลานนา ซึ่งผูบันทึกฝายลานนาเลี่ยงที่ไมพูดถึง โดยเฉพาะเหตุการณที่นําไปสูการสูญเสียชีวิตของ
หมื่นดงเมืองนครและการเสียเมืองเชียงชื่น (เชลียง) แกฝายอโยธยา 

๕. เอาสารจีน หมิงสือลู เรื่องราวของลานนาที่ปรากฏอยุในเอกสารราชสํานักจีนเปน
ขอมูลที่สําคัญย่ิง เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของบันทึกรวมสมัยที่ฝายจีนทําไวในการติดตอสัมพันธ
กับรัฐบรรณาการตางๆ ผมไดใช หมิงสือลู เปนเอกสารหลักในการตรวจสอบเรื่องราวเก่ียวกับ
ลานนา โดยเฉพาะอยางย่ิง ลําดับและปศักราชการครองราชยของกษัตริยพระองคตางๆ ซึ่งมี
ขอมูลที่ขัดแยงกันเองในเอกสารฝายไทยวน ขอมูลดานจีนเก่ียวกับรัชกาลพระญาติลกมหาราชเจา 
ทําใหเราไดทราบวา จีนเรียกพระนามพระองควา ทาวลานนา ซึ่งถือไดวา เปนการปรากฏเปนครั้ง
แรกของคําวา “ลานนา” ในเอกสารชั้นตนกอนที่จะไปปรากฏในจารึกของพระไชยเชษฐาธิราช ครัง้
ที่มาเปนกษัตริยเชียงใหมในชวงสั้นๆ ไมก่ีป ในหลักฐานรวมสมัย คือ จารึกวัดพระยืน ไดกลาวถงึ
พระนามของทาวสองแสนนา (ตอมารูจักกันในพระนาม “กิลนา” หรือ กือนา) ชื่อเรียกอาณาจักร
ลานนาก็คงมีที่มาจากพระนามของพระองค จริงๆ แลว ชื่อลานนาก็ไมเคยถูกเรียกใน ชินกาล
มาลีปกรณ เลย ยังคงเรียกวา โยนรัฐ (ตามชื่อ เมืองเชียงราย) เสมอ เรื่องในเอกสารจีนที่สําคัญ
มาก คือ รายงานเหตุการรบระหวางลานนากับไดเวียดใน พ.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่ง ราชวงศปกรณ
เชียงใหม ไดบันทึกไวแบบตํานาน แตเอกสารจีนใหรายละเอียดเก่ียวกับบริบทที่นําไปสูสงคราม 
และการยกยองทาวเจาลู (ทาวเจาลูก) 

[๔. ภาพลักษณของพระญาติลกมหาราช]     

 สมัยตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เปนสมัยแหงวีรกษัตริยในภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต พระญาติลกราชทรงอยูรวมสมัยเดียวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงพระนครศรีอโยธยา 
สมเด็จพระรามาธิบดี (ธรรมเจดีย) แหงหงสาวดี และจักรพรรดิเลธันหตงแหงอาณาจักรไดเวียด 
ทั้งหมดทรงเปนพระมหากษัตริยที่เขมแข็งของรัฐที่กําลังขยายอํานาจ มีบทบาทในการปฏิรูปทาง
การเมือง และที่ไมย่ิงหยอนไปกวากัน คือ มีภาพลักษณของกษัตริยผูทรงคุณธรรมอันประเสริฐ  
อยางไรก็ตาม ภาพลักษณของพระญาติลกมหาราชในเอกสารตางๆ นั้น สะทอนใหเห็นมุมมอง
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แตกตางกันออกไป ในขณะที่ ชินกาลมาลีปกรณ ยกยองพระองคในฐานะพระมหากษัตริยผูมี
ผลงานโดดเดนในฐานะอัครศาสนูปถัมภก วรรณกรรม ยวนพาย ที่เขียนจากแงมุมของรัฐคูแขง
กลับมองพระองคในทางลบทุกประการ ดังที่ นางเมืองที่เสียหมื่นดงนครสามีไปกลาวพรรณนาไว
ใน ยวนพาย วา  

 ทาวนี้ใจทรูกแท     ทุรชน ชี่นแฮ 

นานั่นทงงเราฤา อยูได 

คิดควรอวยแดนดล บัวบาท  พูนแฮ 

เมือย่ังเมืองเหงาไท    กอนกาล ฯ๒ 

 ผูเรียบเรียง ราชวงศปกรณ เสนอภาพของพระญาติลกมหาราชในฐานะ tragic hero 
หรือ วีรบุรุษแหงโศกนาฏกรรม ไมวาจะในเรื่องการทําผิดจารีตประเพณีในการที่แยงชิงราชอาสน
จากพระญาสามฝงแกน การสําเร็จโทษทาวบุญเรืองเพราะความระแวงวา พระราชโอรสจักเปน
กบฏเชนพระองคเอง ในที่นี้ ยวนพาย ไดวิพากษวิจารณวา    
           

 ด่ังเอารสเรื้องคู คือองค นั้นนา 
นามบุนเรืองแสดง ชื่อชี้ 

เพราะแรงระวังหวง แทนราช 

กุมลูกเกลียวฟนฟ พ่ีพงศ๓ 

           ในรัชสมัยของพระองค พระญาติลกมหาราช ทรงตองทําสงครามใหญนอยจากสาเหตุ
ตางๆ กันถึง ๑๗ ครั้ง หรือ ครั้งหนึ่งทุกสองปครึ่งถึงสามป เพราะฉะนั้น ภาพลักษณของพระองค
ในฐานะกษัตริยนักรบ จึงเปนสิ่งที่คูไปกับภาพลักษณของพระมหากษัตริยพุทธทิ่ย่ิงใหญอยางที่
พระรัตนปญญาพยายามจะสรางให พระรัตนปญญาเถระอาจมองวา พระมหากษัตริยในตํานาน
ของอินเดียโบราณครั้งพุทธกาลก็เคยทําสิ่งที่เลวรายไปกวานี้ เชน พระเจาอชาติศัตรูก็เคยปลง
                                                
๒ “เจาเหนือหัวพระองคน้ีมีพระทัยโหดรายเสียจริงๆ ทรงเปนทุรชนโดยส้ินเชิงนะน่ัน พวกเราอยูจะอยู
ดวยได คิดแลวก็ควรเอาแผนดินเราไปถวายแกพระบาทบงกอีกฝายโนน เหมือนยังเปนเมืองของทาน
ครั้งแตกอน”  
๓ ดั่งเชนพระราชโอรสผูเรืองรุงคูพระองคพระนามวา บุญเรือง ดวยแรงแหงความหวงแหนราชบัลลังก
เกรงวาพระองคจะถูกชิงราชย ถึงกับทรงใหจับกุมพระราชโอรสผูเปนรัชทายาท (พ่ีพงศ) มาฆาอยางไม
ใยดี”   
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พระชนมพระราชบิดา คือ พระเจาพิมพิสาร เปนตน 

 มีเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ผมไมอยากจะขามไปในเวลาที่หยิบยกเรื่องของกษัตริยไทยในอดีต
ข้ึนมาพูด พระญาติลกมหาราชอาจไดแยงชิงราชสมบัติจากพระราชบิดา แตกลับมีความสนิทสนม
กับพระราชมารดาเปนที่สุด โดยเฉพาะในชวงตนรัชกาล ขณะที่ยังไววางพระทัยใครไมไดมากนัก 
เมื่อทรงใหพระราชมารดารับผิดชอบในการไปตีเมืองแพรที่ไมยอมออนนอมใน พ.ศ. ๑๙๗๖ มี
กษัตริยพระองคอ่ืนๆ อีกที่มีความใกลชิดกับพระราชมารดา เชน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ง
ทรงไดพระราชมารดาเปนที่ปรึกษาคนสําคัญในศึกพระญาติลกมหาราชลอมเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) ตัวอยางของลานนาเองก็เห็นไดชัดในรัชกาลพระญาสามฝงแกนและพระญาเมืองแกว 
เปนตน  

[๕. ราชอาณาจักรลานนาในรัชสมัยพระญาติลกมหาราช]  

   โยนรัฐ-ลานนาไดผานประสบการณทางการเมืองแบบลุมๆ ดอนๆ มาในชวงหลังรัชกาล
พระญามังรายหลวง เพราะไดเกิดการแยงชิงอํานาจกันในราชวงศ เชียงใหมไมไดเปนเมืองหลวง
คอนขางนาน ขุนครามกษัตริยพระองคที่สอง พอพระทัยที่จะกลับไปครองเมืองเชียงราย  และ
ในชวงเวลานั้น หริภุญไชยไดถูกขุนเครือเจาเมืองนายยึดไปครอบครองอยูชวงเวลาหนึ่ง ครั้นถึง
รัชกาลพระญาแสนภู ก็ไมโปรดประทับที่เชียงใหม กลับไปสรางเมืองหลวงใหมที่เชียงแสนแทน 
หลังจากนั้น เชียงใหมจึงกลับมาเปนราชธานีถาวรตั้งแตรัชกาลพระญาคําฟูเปนตนมา ความ
แตกแยกในราชวงศไดมีข้ึนอีกสองครั้งในตนรัชกาลพระญาแสนเมืองมา (พระเจาอา คือ พระญา
พรหมเจาเมืองเชียงราย พยายามจะแยงราชสมบัติ) และในตนรัชกาลพระญาสามฝงแกนที่ไดรับ
การสนับสนุนจากเจาเมืองนายและพระญาติวงศฝายพระมารดาพรอมทั้งขุนในเมืองเชียงใหม
ยกข้ึนเปนกษัตริยขณะพระชนมเพียง ๑๓ ป จนทําใหพระญาย่ีกุมกามเจาเมืองเชียงราย ซึ่งเปน
เมืองลูกหลวงไมพอพระทัย แมทรงแยงชิงราชสมบัติไมสําเร็จ แตกลับไดรับการสนับสนุนจาก
ราชวงศหมิงใหแยกเปนอิสระในนามของเขตการปกครอง “ปาไปเจอนาย” (ปาไปเจียงราย) 

ราชวงศปกรณเชียงใหม ไดกลาววา พระญามังรายหลวงไดทรงทําสงครามปราบปราม
ชุมชนและบานเมืองเล็กๆ ใหเขามาอยูในอํานาจไดอยางกวางขวาง รวมทั้งพยายามแผอํานาจเขา
ไปในพมาและเมืองมอญดวย แตทรงใหความสนพระทัยในเมืองมรดกสายพระราชมารดา คือ 
เชียงรุง ซึ่งพวกมองโกลยึดไปจนตองทําสงครามหลายครั้งตอตานราชวงศหยวน บันทึกไปอ๋ีจวน
ของทูตของราชวงศหมิงที่ไปยังเมืองมาวโหลงใน พ.ศ. ๑๙๔๙ กลาววา อาณาจักรไทมาวโหลงตดิ
กับ “ปาไปตาเตี้ยน” หรือ เชียงใหม นี่แสดงวา ในรัชกาลพระญาแสนเมืองมา เขตอิทธิพลของ



 ๙ 

ราชวงศมังรายไดขยายออกไปอยางกวางขวาง  

ผมไดเคยเสนอวา ในการศึกษาประวัติศาสตรลานนา ตองคํานึงถึงปจจัยดานภูมิศาสตร
เปนสําคัญดวย เนื่องจากลานนามีพรมแดนติดอยูกับยูนนาน พมา ลาว อาณาจักรสุโขทัยเดิม 
และไมไกลจากไดเวียด เพราะฉะนั้น พัฒนาการทางประวัติศาสตรของลานนาจึงเก่ียวของกับ
บานเมืองทางตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาตั้งแตตน เหตุการณใดที่เกิดข้ึนในรัฐ
เหลานั้นยอมสงผลกระทบตอลานนาเสมอ แมแตการทําสงครามกับอโยธยาก็เปนผลมาจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนที่อาณาจักรสุโขทัยเดิม ซึ่งยายเมืองหลวงไปที่สองแควแลว 

ในรัชกาลของพระองค พระญาติลกมหาราชตองทรงทําสงครามไมเฉพาะกับอโยธยา ซึ่ง
ทําใหไดพระราชอาณาเขตทางใตเพ่ิมข้ึน (แมจะเพียงชั่วคราว) แตก็ตองทําสงครามปราบปราม
เมืองประเทศราชในเขตรัฐไทใหญ ตองทําสงครามกับหลวงพระบาง และ เชียงรุง บอยครั้ง แต
สงครามครั้งใหญก็คือ สงครามกับกองทัพไดเวียดซึ่งตีหลวงพระบางแตก และไดยกลวงเขามาจะ
ยึดครองลานนาดวย นอกจากนี้ ยังมีอยูอยางนอยครั้งหนึ่งที่เกิดกบฎลัวะใน พ.ศ. ๒๐๒๘ อาจ
กลาวไดวา อาณาจักรลานนามีความกวางใหญไพศาล แตสภาพภูมิศาสตรที่เปนภูเขาสูงและ
แบงเปนที่ราบลุมแมน้ําหลายแหงทําใหยากแกการควบคุม อีกทั้งรัฐตางๆ ที่ยอมออกแกกษัตริย
ลานนามีหลายกลุมชาติพันธุ หากพระมหากษัตริยไมเขมแข็งก็จะขาดเสถียรภาพโดยงาย 
ความสําเร็จของพระญาติลกมหาราชประการหนึ่ง คือ การผนวกเอานครรัฐแพรและนานเขามา
เปนสวนหนึ่งของลานนา หลังจากเมืองทั้งสองนั้นเคยดํารงอยูในฐานะรัฐอิสระบาง ข้ึนกับสุโขทัย
บาง และข้ึนกับอโยธยาบาง กลาวโดยสรุปคือ พระญาติลกมหาราชทรงทําใหลานนาเปน
อาณาจักรที่ไมเพียงแตกวางขวาง แตยังเขมแข็งและนาเกรงขามไมนอยทีเดียว                  

[๖. การเมืองการปกครอง] 

 เมื่อพิจารณาเรื่องการเมืองการปกครองของลานนาแลว นับตั้งแตรัชกาลพระญามังราย
หลวงเปนตนมา ความมั่นคงของราชอาณาจักรนี้ข้ึนอยูกับปจจัยสองประการ คือ ความผูกพันทาง
สายโลหิตของเชื้อพระวงศที่ปกครองหัวเมืองตางๆ อยางหนึ่ง และจารีตการปกครองของลานนาที่
ไมเปดโอกาสใหขุนนางไดข้ึนเปนกษัตริย ดังที่ปรากฏใน คําสอนพระญามังรายหลวง  ซึ่งเปน
เสมือนกฎหมายจารีตที่ไดวางรากฐานระบบวัฒนธรรมของลานนาไว อีกอยางหนึ่ง การข้ึนสูราช
บังลังกจึงเปนไปไดโดยการที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนาอุปราช ผูซึ่งครองเมืองลูกหลวง เชน 
เชียงราย ซึ่งถือเปนกรณีปกติ ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งพระราชโอรสองคใดเปนรัชทายาท พระ
ราชโอรสแตละพระองคตางมีสิทธิและตองแขงขนบารมีกัน หรือแหวกประเพณีโดยการแยงชิงราช



 ๑๐ 

สมบัติ เรื่องที่วา หามขุนนางข้ึนครองราชสมบัติแมวาจะไดรวมหัวกันอัปเปหิเจาเหนือหัวของตน
ออกไป มีตัวอยางใหเห็นในกรณีของ สามเด็กยอยที่ทะเยอทะยานอยากเปนกษัตริยเสียเอง 
หลังจากยุยงใหพระญาติลกมหาราชทรงเปนกบฎตอพระราชบิดา หรือ ในกรณีการไปเชิญใหพระ
ไชยเชษฐาธิราช (ซึ่งมีเชื้อสายราชวงศมังรายทางขางพระราชมารดา) และทาวแมกุมาเปนกษตัรยิ
ลานนา 

 การแยงชิงราชสมบัติของพระญาติลกมหาราชสงผลกระทบตอทั้งความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรและระบบการปกครอง ความไมชอบธรรมไดนําไปสูการตอตานของพระราชโอรส
องคอ่ืนบางพระองคของพระญาสามฝงแกน การที่หมื่นสามไขหาญเจาเมืองฝางไปเชิญทัพสมเด็จ
พระบรมราชาธิราขที่ ๒ แหงพระนครศรีอโยธยามาตีเชียงใหม ถือวา เปนการชักศึกเขาบาน และ
จุดเชื้อไฟแหงความขัดแยงที่จะลุกตอไปอีกราว ๑๐ ป โดยที่พระยายุธิษเฐียรเปนผูเขามาเติมเชื้อ
ไฟ (อยางนอยก็จากแงมุมของอโยธยาดวย) เหตุการณแยงชิงราชสมบัติทําใหเกิดผลทางจิตวิทยา
แกพระญาติลกมหาราช เพราะทรงเกิดความไมไววางพระทัยขุนนางผูใดเลย นี่เปนจุดออนของ
พระองคที่ถูกผูไมภักดีใขประโยชน และทําใหเกิดเหตุการณนาเศราหลายเรื่องดวยกัน เชน  

๑ ทรงเชื่อแมทาวหอมุก (พระสนม) และสั่งใหสําเร็จโทษพอทาวบุญเรือง หลังอัปเปหพิระ
ราชโอรสไปอยูเมืองนอย ดวยเกรงวา จะทําเย่ียงพระองคในการแยงชิงราชสมบัติพระราชบิดา 

๒. ทรงสั่งใหตัดหัวหมื่นดงนคร ผูไดอุปถัมภคํ้าจุนพระองคมาโดยตลอด โดยเชื่อคํายุยง
ของเจาเมืองแพรและเจาเมืองนานวา หมื่นดงนคร ซึ่งขณะครองทั้งเมืองลําปางและเชียงชืน่จะเหมิ
เกริมเปนกบฏ เรื่องนี้เปนเรื่องที่เลื่องลือไปไกลและถูกบันทึกไวใน ยวนพาย ในลักษณะที่เปน
กษัตริยที่เลว ที่ไมเห็นคุณคาของขุนนางที่ซื่อสัตยและภักดีตอพระองค 

 บังควรขาผูกอ การภัก   ดีนา 
หมายหมื่นนครมี ซื่อซรอม 

เหนหาญหื่นแหลมหลัก ไกรกวา  ตนนา 

ไทเทศทุกผูนอม นอบกลัว ฯ๔ 
 

 

                                                
๔ เปนการสมควรแลวหรือที่ทรงกระทําตอหมื่นนคร ขาผูภักดีมีแตความสัจซื่อ พอเห็นวา กลา
หาญและหลักแหลมกวาพระองคเอง และบรรดาเจาเมืองประเทศตางๆ ทุกผูทุกนามตางเคารพนบ
นอบเกรงกลัวมาก  



 ๑๑ 

 

 ขุนลาวลักวาใน     ใจเท็จ 
รังกยจเกรงตัวยยว หั่นหลา 

บมิโทษใดเห็จ ทําคยด  คํนา 

คิดใครขาขาผู ชอบชาญ ฯ๕ 
 เมื่อคําพรางสยงสั่ง สารหา 
นานแพรพลอยภาณพราง พรองพรอม 

เพราะแรงอิริษยา บยนบยด  กันนา 

ความบมีเขายอม กลาวใหเปนตัว๖ 

   โคลงจาก ยวนพาย ที่ยกมา ทําใหทราบวา ทรงสงสัยในความจงรักภักดีของหมื่นดงนคร 
ทั้งที่ขุนนางผูนี้มีความซื่อสัตยที่พิสูจนแลว มาจากการที่ทรงเห็นวา หมื่นดงนครมีความเฉลียว
ฉลาดหลักแหลมกวาพระองคเอง และมีบารมีเปนที่เกรงขามแกผูคนจํานวนมาก จึ่งหว่ันวาจะแยง
ราชสมบัติ เพียงเมื่อเจาเมืองแพรและเจาเมืองนานกลาวหาดวยความอิจฉาหมื่นดงนคร ปนน้ํา
เปนตัว พระองคก็พรอมที่จะเชื่อ ขอกลาวหาสําคัญคืออะไร ไมไดกลาวไวชัดเจนในเอกสารใดๆ 
แตผมเห็นวา ขอมูลในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ นาจะบอกอะไรบางอยางได ตาม
พระราชพงศาวดารฉบับดังกลาวแลว  

“ศักราช ๘๓๕ มเสงศก  (พ.ศ.๒๐๑๖)  หมื่นนครใหลอกเอาทองพระเจาลงมาหุมดาบ.” 

 เรื่องนี้เลาลือมาถึงอโยธยา ถาไมใชเรื่องสําคัญทานก็คงไมลําบากจดไว ผมเขาใจวา ไมวา
เรื่องนี้เปนจริงหรือเท็จ แตเปนมูลที่จะใหใสความแกหมื่นดงนครได การลอกทองจากพระพุทธรูป
ถือเปนบาปหนักอยูแลว แตการเอาทองที่ลอกมาหุมดาบ แสดงถึงความทะเยอทะยาน เนื่องจาก
ดาบคร่ําทองระดับไหนอยางไร เปนเครื่องยศที่เจาเหนือหัวพระราชทาน หากไดกระทําจริงก็
เทากับเปนการละเมิดพระราชอํานาจ ยวนพาย ชวยแกใหวา ขอกลาวหาเปนเรื่องปนน้ําใหเปนตัว 

                                                
๕ พระองคกลับแอบคิดในพระทัยวา หมื่นนครใจเท็จ รังเกียจกลัววา จะแยงชิงราชสมบัติ ไมมี
โทษอันใดเลย พระองครีบรอนทําเปนโกรธคุมคลั่ง คิดอยากจะฆาขารับใชผูมีความชอบและ
ชํานาญ 
๖ เมื่อทรงใหเขียนความลวงเสร็จแลวก็ใหสงสารไปเรียกตัวหมื่น[นคร]มา เจาเมืองนานและเจา
เมืองแพรตางก็พลอยชวยกันวางแผน ทั้งนี้เพราะแรงอิจฉาที่จะใหผูอ่ืนเดือดรอน ความผิดไมมีก็
ชวยพากันปนแตงข้ึนมาเปนตัว 



 ๑๒ 

หรือ “ความไมมี[มูล]แตกลาวใหเปนตัว” 

 ๓. ทรงสั่งใหประหารหมื่นมาแกวหาญเพียงเพราะทรงหูเบาเชื่อคําฟองของขุนนางเลว 

        ความที่ทรงระแวงและไมมั่นใจในความจงรักภักดีของทั้งเชื้อพระวงศและเจานาย ทําให
ทรงปรับเปลี่ยนวิธีการปกครองเมืองเสียใหม นั่นคือ การดึงอํานาจเขาสูพระองคเอง โดยการ
แตงตั้งขุนนางไปปกครองเมืองสําคัญๆ แทนที่เจานาย และนอกจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนตําแหนง
เจาเมืองบอยๆ เพ่ือไมใหสรางฐานอํานาจ เมื่อพระยายุธิษเฐียรเขามาสวามิภักด์ินั้นทรงใหกิน
พันนาภูคากอนแลวจึงใหไปกินเมืองเชียงรายซึ่งเปนเมืองใหญ ทั้งนี้ อาจทรงเห็นวา เจานายจาก
สองแควเปนคนนอกซึ่งไมเปนภัยตอพระองค แตตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัด คือ การยายใหทาวขา
กานเจาเมืองนาน ผูสรางชื่อเสียงจากการขับไลพวกไดเวียดที่เขามาล้ําแดนพระราชอาณาเขต 
ใหไปครองเมืองเชียงราย การยายนี้เปนเหมือนปูนบําเหน็จ แตแทจริงก็คงเปนดวยเหตุผลดาน
ความมั่นคง เนื่องจากทาวขากานคงสรางฐานอํานาจใหมไมไดเร็วที่เชียงรายจนเปนภัยตอ
พระองค พระญาติลกมหาราชทรงปกครองลานนายาวนาน และมีพระราชอํานาจมากในการ
ควบคุมขุนนาง แตกระนั้นก็ตาม รัชกาลของพระองคเองก็มิไดผานไปโดยปราศจากการทาทาย
ของขุนนางทั้งในตอนตนรัชกาลเมื่อสามเด็กยอยผูสนับสนุนพระองคใหแยงชิงราชยจากพระราช
บิดา แสดงความทะเทอทะยานอยากเปนกษัตริยเสียเอง หรือ ในตอนปลายรัชกาลเมื่อขุนนางหัว
เมืองกลุมหนึ่ง (หม่ืนเชียงราย หม่ืนพราว หม่ืนเชียงลือ หม่ืนจาคํานอย) ที่ไมพอใจพระองคและ
พยายามสุมหัวกันเปนกบฏใน พ.ศ. ๒๐๒๙ เพ่ือจะยกเอาหม่ืนเวียงดิน ปนกษัตริย แตกระทําการ
ไมสําเร็จเพราะหมื่นดามพราไมเอาดวย ยุคหลังจากรัชกาลนี้ไป เปนยุคที่ขุนนางจะมีบทบาท
มากและรวมหัวกันเปนกลุม กลุมที่มีอํานาจสามารถจะถอดและแตงตั้งกษัตริยเปนวาเลน จนถึง
ขนาดที่วาตองไปเชิญเชื้อสายราชวงศมังรายนอกเชียงใหมมาเปนเจาเหนือหัวของตน เชน พระ
เจาไชยเชษฐา หรือพอใจเชิญเจานายฝายหญิงข้ึนมาครองอํานาจ เปนตน แนวโนมเชนนี้เปน
ปจจัยหนึ่งที่สงผลใหลานนาออนแอลงมากอยางเห็นไดชัด  

[๗. ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน] 

 ผมไดกลาวมาแลววา สภาพทางภูมิศาสตรมีสวนอยางย่ิงตอพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของลานนา โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธกับรัฐเพ่ือนบาน ในที่นี้จะยกมากลาวเพียงสองกรณี  

 ๑. ความสัมพันธกับอโยธยา พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ กลาววา ใน พ.ศ. 
๑๙๒๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ “เสดจไปเอาเมืองเชียงใหม แลใหเขาปลนเมืองนครลําภาง
มิได จึ่งแตงหนังสือใหเขาไปแกหมื่นนครเจาเมืองนครลําภางๆ นั้นจึงออกมาถวายบังคม แลทับ
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หลวงเสดจกลับคืน” เหตุการณนี้ เ ก่ียวเนื่องกับการที่พอทาวมหาพรหม พระอนุชาของ
พระญากือนา เจาเมืองเชียงราย ทรงคิดแยงชิงราชสมบัติจากพระญาแสนเมืองมา ผูซึ่งเปน
พระญาผูหลานและมีพระชนมเพียง ๒๓ ป และไปชักชวนกษัตริยอโยธยาข้ึนมาตีเมืองเชียงใหม
และลําปาง แตการรุกรานของอโยธยาครั้งแรกนี้ลมเหลว ครั้งที่สองที่อโยธยาพยายามเขา
แทรกแซงความวุนวายในลานนาเกิดข้ึนในตนรัชกาลพระญาติลกมหาราชเมื่อหมื่นสามไขหาญเจา
เมืองฝางไดขอความชวยเหลือจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาพระยาสาม) ใหข้ึนมาตี
เมืองเชียงใหม พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ กลาววา “ศักราช ๘๐๔ จอศก (พ.ศ.
๑๙๘๕) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจาเสด็จไปเอาเมืองเชียงใหม แลเขาปลนเอาเมืองมิได พอทรง
พระประชวรแลทัพหลวงเสด็จกลับคืน” นี่เปนอีกครั้งหนึ่งที่ฝายเชียงใหมสามารถขับไลกองทัพ
ของอโยธยาออกไปได  

 ความสัมพันธระหวางอาณาจักรลานนาและอโยธยาจะเขาสูชวงของความขัดแยงอยาง
รุนแรงเมื่อถึง พ.ศ. ๑๙๙๔ ในปนั้น พระยายุธิษเฐียร พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชที่ ๔ (บรมปาล) ไดเสนอตัวยอมข้ึนแกพระญาติลกมหาราช สาเหตุนั้นมาจากการที่
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งข้ึนครองราชยกอนหนานั้น ๓ ป ไดผนวกเมืองเหนือ (อาณาจักร
สุโขทัย) และเมืองใต (อโยธยา) เขาเปนอาณาจักรเดียวกัน โดยสาเหตุที่เปนทวิวงศ พระราชบิดา
เปนกษัตริยอโยธยาและพระราชมารดาเปนเชื้อสายราชวงศพระรวง เขาใจวา ในสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราชที่ ๔ ทิวงคต พระราชมารดาคงจะไดทรงใหความสนับสนุนในเรื่องที่สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถไมยอมสถาปนาพระยายุธิษเฐียรเจาเมืองสองแควพระองคใหม ซึ่งมีฐานะเปน
พระญาติใกลชิด เปนสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชปกครองเมืองเหนือเหมือนพระราชบิดาของ
พระองค ดังนั้น พระยายุธิษเฐียรจึงไมพอพระทัย และหันไปฝกฝายกับพระญาติลกมหาราช 
สําหรับพระญาติลกมหาราชแลว การที่พระยายุธิษเฐียรมาสวามิภักด์ิเปนการเพ่ิมพระเกียรติยศ
แกพระองคและเปนการไดความชอบธรรมในฐานะกษัตริยลานนาอยางสมบูรณ พระองคพอ
พระทัยที่จะตอบแทนพระยายุธิษเฐียรโดยยกฐานะเปนเจาเมืองระดับ “ลูกหลวง” และเปนโอกาสที่
จะตอบโตการรุกรานของอโยธยาเมื่อข้ึนครองราชยใหมๆ  การรณรงคสงครามครอบครอง
อาณาจักรสุโขทยเดิมและชัยชนะหลายครั้งจากความชวยเหลือของพระยายุธิษเฐียร ทําใหทรง
พระราชทานผลประโยชนใหอยางมหาศาล นอกจากเปนเจาเมืองเชียงรายแลว พระยายุธิษเฐียร
ยังไดผลประโยชนจากภาษีอากรและสวยจากเมืองงาว นานและแพรเปนการตอบแทน ชัยชนะ
และพระเกียรติยศของพระญาติลกมหาราชเห็นไดจากการที่ทรงทําใหความมั่นคงของแดนสุโขทัย



 ๑๔ 

เดิมสั่นคลอนจากการที่ทรงยึดครองสุโขทย กําแพงเพชร สองแคว และเชลียง (เชียงชื่น) ไดใน
ตางกรรมตางวาระ และการที่เจาเมืองเชลียงไดถูกโนมนาวใหยอมข้ึนตอพระองค เชนเดียวกับ
การที่เจาเมืองนครไทยตัดสินใจหันไปหาเจาเมืองนาน ซึ่งในเวลานั้นไดไปข้ึนกับลานนาแลว  

 ๒. ความสัมพันธกับนาน หลวงพระบาง ไดเวียด และจีน สําหรับนานและหลวงพระบาง
ถือวา เปนรัฐที่มีความใกลชิดกับลานนาคอนขางมากเพราะมีพรมแดนติดกัน แตเดิมชาวกาว
เมืองนานและแพรไดพยายามรักษาความเปนอิสระตอกัน แตความที่อยูระหวางเพ่ือนบานที่ใหญ
กวา ทําใหทั้งสองนครรัฐนี้ตองเผชิญกับการครอบงําของทั้งสุโขทัยและลานนา นานเคยตกเปน
เมืองข้ึนของสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระญาลือไท) หลังจากนั้นก็กลับเปน
อิสระอยูชวงหนึ่ง กอนที่จะตกไปอยูกับอโยธยาหลังจากสมเด็จพระนครอืนทรไดอาณาจักร
สุโขทัยไวในอํานาจ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ พระยาอินทแกนทาว เจาเมืองนาน 
เปนลูกของพระญาเชลียง พระยาแกนทาวถูกทาวเหาะทาวแพงสองพ่ีนองโคนลม จึงหนีไปพ่ึง
กษัตริยอโยธยานําทัพมาตีเอาเมืองนานคืนได พระญาติลกมหาราชไดยกพลไปตีเมืองนานและ
ตองใชเวลานานถึง ๖ ปกวาจะตีเมืองนานไดสําเร็จใน พ.ศ. ๑๙๙๑ แตพระยาแกนทาวก็หนีไป
พ่ึงทางอโยธยาอีก ซึ่งตรงกับปข้ึนเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การไดทั้ง
เมืองนานและเมืองแพรทําใหอาณาเขตของลานนาไปจรดดินแดนหลวงพระบางในทางตะวันออก
ดวย ทางฝายหลวงพระบางเมื่อรูวา ทางเมืองนานมีการจลาจลจากการรบกับเชียงใหม ไดฉวย
โอกาสเขามาจะยึดเมืองนาน แตถูกกองทัพของลานนาตีถอยไป  

 รัชกาลพระญาติลกมหาราชเจา มีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญเกิดข้ึนระหวาง พ.ศ. 
๒๐๒๒-๒๐๒๔ ซึ่งนําพาใหลานนาเขาไปเก่ียวของกับความขัดแยงระหวางหลวงพระบาง ไดเวียด 
และจีน เรื่องทั้งหลายเกิดข้ึนหลังจากไดเวียดในสมัยของจักรพรรดิเลธนหตงไดผนวกดินแดนจัม
ปาเปนสวนหนึ่งของไดเวียดแลว (ทํานองเดียวกับที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกดินแดน
สุโขทัย) และกษัตริยไดเวียดมีพระประสงคจะปฏิรูปการปกครองใหกระชับมากข้ึน นโยบายของ
พระองคมีผลกระทบตอชนชาติพันธุไทซึ่งเปนชนกลุมใหญตรงชายแดนลาว-ไดเวียด โดยเฉพาะ
การการครอบงําทางวัฒนธรรม ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ชนชาติพันธุไทไดตอตานการเรียก
เก็บภาษีและการสูญเสียสิทธิตามจารีตประเพณีใหแกจักรพรรดิเลธันหตง จึงไดหันไปสวามิภักด์ิ
และขอความคุมครองจากกษัตริยหลวงพระบาง พงศาวดารลาวแสดงนัยวา กษัตริยลาวทรงแสดง
การดูแคลนกษัตริยไดเวียดๆ จึงทรงยกกองทัพเขามารุกรานลาวและทําลายเมืองตางๆ จนมาถึง
หลวงพระบางและตีหลวงพระบางแตก เจาเหนือหัวลาวทรงสิ้นพระชนม ในขณะที่เจาซายขาว
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พระราชโอรสตองหลบหนีไปยังเชียงคานและพ่ึงพาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อตอนกอนที่
จักรพรรดิเลธันหตงจะเขาโจมตีลาว พระองคกระทําตนกรางราวกับมีฐานะเชนเดียวกับจักรพรรดิ
แหงราชวงศหมิง โดยไดสงพระราชโองการไปยังเจาเมืองเชียงรุงและพระญาติลกมหาราชใหสง
ทัพเขารวมโจมตีหลวงพระบางดวย เอกสารจีนกลาววา พระญาติลกมหาราชทรงกริ้วขนาดทรงให
ชางกระทืบพระราชโองการของกษัตริยไดเวียด หลังจากที่ยึดหลวงพระบางไดแลว กองทัพได
เวียดไดยกล้ําเขามาทางเมืองนาน กองทัพของทาวขากานเจาเมืองนานและกองทัพหนุนจาก
เชียงใหมไดโจมตีใหพวกไดเวียดแตกพายไป เอกสาร หมิงสือลู บันทึกวา จักรพรรดิเลธันหตง
ทรงโทมนัสย่ิงนักในความพายแพและตองถอยทัพกลับไป เนื่องจากจีนเปนไมเบ่ือไมเมากับได
เวียดนับตั้งแตจักรพรรดิเลเลอยทรงขับไลผูปกครองจีนออกไปและประกาศเอกราชใน พ.ศ. 
๑๙๗๑ จักรพรรดิจีนจึงทรงพอพระทัยและชื่นชมพระญาติลกมหาราช และยกฐานะของลานนาใน
การติดตอสัมพันธกับจีน รวมทั้งอาจจะไดยกเวนการเรียกบรรณาการ หรือ “เสนกุง”๗ (สวยจาก
เมืองชายขอบจักรวรรดิจีน) จากลานนาดวยดังที่ปรากฏใน ราชวงศปกรณเชียงใหม เหตุการณ
ที่เกิดข้ึนในชวง พ.ศ. ๒๐๒๒ ถึง ๒๐๒๔ นับวา เก่ียวของกับหลายรัฐ และชวยทําใหพระญาติลก
มหาราชมีฐานะเปนกษัตริยที่โดดเดนอยางปฏิเสธไมไดเลย     

[๘. การพระศาสนา] 

        ภาพลักษณที่โดดเดนมากของพระญาติลกมหาราช ไดแก การเปนพระมหากษัตริยผูคํ้า
จุนพระพุทธศาสนาที่ย่ิงใหญ อยางนอยในสายตาของคณะสงฆลังกาวงศที่เชียงใหม เมื่อพระชนม
ไดเพียง ๑๔ ป ก็ทรงไดเปนประจักษพยานความเปลี่ยนแปลงของสถาบันสงฆเชียงใหม เพราะใน 
พ.ศ. ๑๙๖๖ พระสิทธันตะ ซึ่งกลับจากลังกาพรอมศิษย ๓ รูป ไดเปดเผยวา พระสงฆที่เชียงใหม
ไมสามารถทําสังฆกรรมรวมกับพระภิกษุที่ลังกาได เพราะวา สวดปาฏิโมกขผิดอักขรวิธีและ
สําเนียง เหตุนี้ทําใหพระธรรมคัมภีรพาพระสงฆเชียงใหม ๒๕ รูป พรอมกับพระสงฆอโยธยา ๘ 
รูปและพระสงฆรามัญอีก  ๖ รูป รวมทั้งหมด ๓๙ รูปเดินทางไปสืบศาสนาที่เกาะลังกา คณะของ
พระธรรมคัมภีรกลับมาที่พระนครศรีอโยธยากอนแลวจึงข้ึนมาประกาศศาสนาใหมที่อาณาจักร
สุโขทัยเดิม กอนมาถึงเชียงใหมใน พ.ศ. ๑๙๗๔ คณะสงฆของพระธรรมคัมภีรเรียกกันวา คณะ
ลังกาวงศ เพ่ือใหแตกตางจากคณะสงฆพ้ืนเมืองที่สืบมาจากครั้งพระนางจามเทวี คณะหนึ่ง และ
คณะรามัญวงศ ที่พระสุมนเถระ นําข้ึนมาจากสุโขทัยในรัชกาลพระญากิลนา อีกคณะหนึ่ง  คณะ
                                                
๗ เสนกุง คือ สวยบรรณาการ  คําวา กุง (kung เปยภาษาจีน) แปลวา เคร่ืองบรรณาการ ไทย
ภาคกลางเรียกเปน กอง เชน ไปจ้ิมกองเมืองจีน  



 ๑๖ 

ลังกาวงศ ซึ่งมีฐานมั่นอยูที่วัดปาแดงหลวง ไดโจมตีพระสงฆวัดสวนดอก ซึ่งสืบมาจากพระสุมน
เถระวา ไมเปนพระเปนชีสักรูป ครั้งนั้นจึงเกิดสังฆเภทข้ึนในสถาบันสงฆเชียงใหม โดยที่พระญา
สามฝงแกนทรงเขาขางสํานักวัดสวนดอก ดังจะเห็นไดวา พระองคถูกพระรัตนปญญาเถระ
กลาวหาวา ปญญานอยและไปเขาดวยกับพวกเดียรถีย เมื่อพระญาติลกมหาราชข้ึนครองราชยนั้น 
ไดทรงเลือกที่จะอุปถัมภฝายลังกาวงศ หลังจากนั้น กระบวนการสรางสิทธิธรรมไดเกิดข้ึนโดย 

๑. ทรงแตงตั้งและมอบหมายผูนําของคณะสงฆลังกาวงศเพ่ือฟนฟูพระพุทธศาสนา เชน 
ใหพระเมธังกรเปนผูดูแลการบูรณะวัดเจดียหลวง 

๒. ทรงสถาปนาพระเมธังกรเปนพระอดุลศักยาธิกรณมหาสามี 

๓. ทรงผนวชโดยมีพระอดุลศักยาธิกรณมหาสามีเปนกรรมวาจาจารยและพระญาณ
มงคลเถระเปนพระอุปชฌาย ทั้งสองรูปเปนคณะลังกาวงศ 

๔. ทรงสรางพระอุโบสถและเขตวิสุงคามข้ึนที่วัดปาแดงหลวง 

๕. คัมภีร ศาสนวงศ ของพระปญญาสามี (พมา) กลาววา ในจุลศักราช ๘๒๕ พ.ศ. 
๒๐๐๖ ไดทรงเสริมพระธาตุหริภุญไชยถวายแดพระเมธังกรและพระสารีบุตรเถระ 

๖. พ.ศ. ๒๐๒๘ โปรดใหหมื่นดามพรา (สีหโคตเสนาบดี) และอายอาณัติการ (อาณา
กิจจาธิบดีมหาอํามาตย) หลอพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดหนัก ๑,๙๖๐ กิโลกรัม ไวทีวั่ด
ปาตาลมหาวิหาร พระพุทธรูปนี้ทรงใหหลอตามแบบพระเมืองละโว (ลวปุระ)  

๗. ทรงสรางวัดโพธารามและตอมาใหมีการชําระพระไตรปฎกที่วัดโพธารามใน พ.ศ. 
๒๐๒๐ ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของความพยายามของพระองคในการสมานรอยราวใน
สถาบันสงฆ 

ที่ผมกลาวมานั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของกิจดานการพระศาสนาของพระญาติลกมหาราช 
เมื่อหยิบยกเรื่องนี้มาพูด ผมอยากใหคํานึงถึงคติความเชื่อดานพุทธศาสนา ซึ่งนาจะมีอิทธิพลมาก
ในชวงนี้ นั่นคือ ความเชื่อเรื่องปญจอันตรธาน รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระญาติลก
มหาราช และสมเด็จพระรามาธิบดี (ธรรมเจดีย) อยูครอม พ.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งกาวยางเขาสูปริยัติ
อันตรธาน หรือ ความเสื่อมความสูญของคัมภีรพระไตรปฏกและอรรถกถาตางๆ การกระทําให
สถาบันสงฆในเมืองหงสาวดีบริสุทธิ์  การออกผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระญา 
ติลกมหาราช การแตงมหาชาติคําหลวงที่อโยธยา การชําระพระไตรปฎกและการเคลื่อนไหวของ
สงฆฝายวัดปาแดงหลวง อยูในบริบทของความเชื่อทางศาสนาอันนี้  



 ๑๗

สําหรับที่เชียงใหมแลว คณะสงฆลังกาวงศอาจถือวา กิจกรรมดานการพระศาสนาของ
พระญาติลกมหาราชเปนสวนหนึ่งของการที่ชวยใหพระพุทธศาสนาฝายลังกาวงศไดมา
ประดิษฐานและทําใหเชียงใหมเปนศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาอยางแทจริง การที่พระพุทธ
สิหิงค พระแกวอมรกตและพระแกนจันทน มาชุมนุมอยูที่นครเชียงใหมมีความสําคัญในเชิง
สัญลักษณที่ชวยสรางสิทธิธรรมแกพระญาติลกมหาราชและรัชกาลของพระองค 

[๙. สรุป] 

ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ หัวขอที่ผมไดรับเชิญมาบรรยายวันนี้เพ่ือเปนแลกเปลี่ยน
ความรูกับทานทั้งหลาย คือ “ความสําคัญของรัชกาลพระญาติลกมหาราชในประวัติศาสตรลานนา” 
เพราะฉะนั้น ผมควรจบลงดวยการประเมินวา รัชกาลพระญาติลกมหาราชสําคัญอยางไร คําวา 
“สําคัญ” นั้น ยังตองถามตอไปดวยวา สําคัญในทางใดและในสายตาของผูใด เรื่องนี้มีความรูสึก
เขามาเก่ียวของดวย ผมขอสรุปในที่นี้อยางที่ผมสรุปแกนักศึกษาของผมวา รัชกาลนี้ทําใหไดนํา
ลานนาไปสูจุดสูงสุดของพัฒนาการทางประวัติศาสตรในดานตางๆ อยางนาทึ่ง ทั้งที่ดูเหมือนมี
ขอจํากัดทางกายภาพ เปนชวงเวลาหนึ่งที่ลานนามีเจาเหนือหัวที่เปนผูนําที่เปยมบารมี หรือที่
เรียกวา charsimatic leader คงไมมีสมัยใดในประวัติศาสตรลานนาที่จะปรากฏชื่อบุคคลสําคัญให
จดจํามากไปกวาสมัยนี้ ไมวาจะเปน พระราชมารดา หมื่นดงนคร สามเด็กยอย หมื่นดามพรา แม
ทาวหอมุก แมนางเมืองเชลียง พระยายุธิษเฐียร และทาวขากาน เปนตน ประเด็นที่วาพระญาติลก
มหาราชทรงสนับสนุนสงฆคณะลังกาวงศอาจเปนที่ถกถียงกันไดวา มีเหตุผลทางการเมืองเขามา
เก่ียวของ โดยเฉพาะการสรางความชอบธรรม แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือ คณะสงฆลังกาวงศมี
บทบาทอยางสูงตอความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา ดวยแรงกระตุนและแรงดลบันดาล
ใจใหม นับจากรัชกาลพระญาติลกมหาราชไปอีกสองรัชกาล เชียงใหมควรไดรับการยกยองใหเปน
ศูนยกลางแหงวัฒนธรรมพุทธที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง แมแตคัมภีร ศาสนวงศ ของพมาที่แตงใน
สมัยหลัง (ตรงกับรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร) ก็ยังเอยนามพระเถระนักปราชญหลายทานที่ไม
เพียงแตเชี่ยวชาญปาลีไวยากรณ หากยังไดรจนาคัมภีรและอรรถกถาตางๆ ไวมากมาย ในบรรดา
พระสงฆเหลานี้ มีทั้งพระสิริมังคลเถระ ผูรจนา มงคลทีปนี พระอุตตรารามเถระ ผูรจนา วิสุทธิ
มัคคทีปนี พระรัตนปญญาเถระ ผูรจนา ชินกาลมาลีปกรณ รวมไปถึงอรรถกถาจารยอีกหลาย
ทาน เมื่อบรรยายมาถึงตรงนี้ คนลานนาและคนไทยก็ตองรูสึกภาคภูมิใจอยูแลว ย่ิงกวานั้น 
ปญญาสชาดก ซี่งเปนชาดกที่แตงโดยอาศัยเรื่องพ้ืนบานของลานนา ยังเปนหลักฐานแสดงความ
รุงเรืองของวรรณกรรมปาลีอยางแทจริง และทั้งหมดนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลพระญาติลก



 ๑๘ 

มหาราชนั่นเอง      

การบรรยายอยางคอนขางสั้นในวันนี้ ดูไมจุใจเพียงพอ และผมก็ไมอาจพูดถึงรายละเอียด
ไดมากนัก เพราะจะทําใหเย่ินออกไป ในโอกาสนี้ ผมใครขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณารับฟง
อยางมีเมตตา และหวังวา สิ่งที่ผมบรรยายมาแลวคงจะพอมีประโยชนอยูบาง ขอขอบพระคุณอีก
ครั้งหนึ่งครับ.  

 


